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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo,
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih 
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
(prenovitev)
(KOM(2008)0809 – C7-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Postopek soodločanja - prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0809),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0471/2008),

– ob upoštevanju členov 87 in 55 svojega poslovnika,

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

Predlog spremembe 1

Predlog direktive 
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Direktiva 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z 19. novembra 2008 
daje prednost zakonodaji s področja 
preprečevanja nastajanja odpadkov. 
Preprečevanje je med drugim opredeljeno 
z ukrepi za zmanjšanje vsebnosti 
škodljivih snovi v materialih in 
proizvodih. 

Or. en

Obrazložitev

Prenovo direktive RoHS je treba vključiti v okvir hierarhije ravnanja z odpadki, ki je bila 
vzpostavljena z okvirno direktivo o odpadkih leta 2008. V zavezujoči hierarhiji ravnanja z 
odpadki je na prvem mestu preprečevanje njihovega nastajanja, vključuje ukrepe za 
zmanjšanje vsebnosti škodljivih snovi v materialih in proizvodih. Prenova direktive RoHS je 
zato pomembna priložnost za prenos te obveznosti v prakso, saj električna in elektronska 
oprema še vedno povzroča številne težave pri obdelavi odpadkov.  
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive 
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Resolucija Sveta z dne 25. januarja 
1988 o delovnem programu Skupnosti za 
boj proti onesnaževanju okolja s 
kadmijem1 poziva Komisijo, naj brez 
odlašanja začne spremljati razvoj 
posebnih ukrepov za tak program. 
Varovati je treba tudi zdravje ljudi, zato je 
treba izvajati celovito strategijo, ki bo 
zlasti omejevala uporabo kadmija in 
spodbujala raziskave glede nadomestkov. 
Resolucija poudarja, da je treba uporabo 
kadmija omejiti na primere, kjer je 
uporaba primerna in ne obstajajo 
varnejše alternative.
1 UL C 30, 4.2.1988, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na resolucijo Sveta iz leta 1988 (uvodna izjava 4 direktive RoHS) je treba 
ponovno vnesti, saj je to politična podlaga za boj proti onesnaževanju okolja s kadmijem.     

Predlog spremembe 3

Predlog direktive 
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 14. novembra 1996 o 
sporočilu Komisije glede pregleda 
strategije Skupnosti o ravnanju z odpadki 
in osnutka resolucije Sveta o politiki pri 
ravnanju z odpadki1 pozval Komisijo, naj 
predstavi predloge direktiv o številnih 
prednostnih tokovih odpadkov, vključno z 
električnimi in elektronskimi odpadki. V 
tej resoluciji je Evropski parlament pozval 
Svet in Komisijo, naj predlagata 
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zmanjšanje vsebnosti nevarnih snovi v 
odpadkih, kot so klor, živo srebro, 
polivinil klorid (PVC), kadmij in druge 
težke kovine. 
1 UL C 362, 2.12.1996, str. 241.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na resolucijo Parlamenta iz leta 1996 (uvodna izjava 4 sedanje direktive RoHS) je 
treba vključiti, ker je to pomembno opozorilo, da je Parlament že leta 1996 zahteval 
konkretne omejitve prisotnosti polivinil klorida.     

Predlog spremembe4

Predlog direktive 
Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) V uredbi Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 
2004 o obstojnih organskih onesnaževalih 
je ponovno navedeno, da cilja varovanja 
okolja in zdravja ljudi pred obstojnimi 
organskimi onesnaževali ni mogoče 
doseči na ravni držav članic zaradi 
čezmejnih vplivov takšnih onesnaževal, 
zato ga je bolje uresničevati na ravni 
Skupnosti. V skladu z uredbo bi bilo treba 
emisije obstojnih organskih onesnaževal, 
kot so dioksini in furani, ki so nezaželeni 
stranski proizvodi industrijskega procesa, 
čim prej določiti in zmanjšati ter v končni 
fazi odpraviti, kjer je to mogoče. Toplotna 
obdelava ali nenadzorovana 
izpostavljenost odpadni električni in 
elektronski opremi, ki vsebuje 
halogenirane zaviralce gorenja ali PVC, 
lahko znatno prispevata h tvorbi dioksinov 
in furanov.  
1 UL L 158, 30.4.2004, str. 7.

Or. en

Obrazložitev
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Prenova direktive RoHS mora upoštevati tudi mednarodne obveznosti EU v zvezi z 
zmanjšanjem skupnih emisij dioksinov in furanov s ciljem njihovega stalnega zmanjševanja 
in, kjer mogoče, dokončne odprave. Končna usoda velikih količin odpadne električne in 
elektronske opreme ostaja neznanka. Izjema ostaja sežiganje pri visokih temperaturah. 
Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki ne dosega standardov – v EU in 
drugih državah – lahko ostane realnost za precejšnje količine. Emisije dioksinov in furanov je 
mogoče zmanjšati samo z izbiro materialov v fazi zasnove.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive 
Uvodna izjava 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3e) V študiji o nevarnih snoveh v 
električni in elektronski opremi, ki jo je 
naročila Komisija, se močno priporoča 
opustitev bromovih in klorovih organskih 
spojin zaradi njihove zmožnosti tvorjenja 
polibromiranih in polikloriranih 
dioksinov in furanov pri ravnanju z 
odpadki. Pri zagotavljanju zmanjšanja 
emisij PVC, njegovih aditivov in nevarnih 
proizvodov izgorevanja, študija daje 
prednost opustitvi PVC pred ukrepi za 
selektivno obvladovanje tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Nemški inštitut za uporabno ekologijo Öko-Institut e.V. je glavna referenca za Komisijo v 
zvezi z direktivo RoHS. Inštitut že od leta 2005 dalje ocenjuje vse zahtevke za izvzetje od 
opustitve v členu 4. Ključne ugotovitve zadevne študije Evropske komisije o prihodnjih 
omejitvah (Öko-Institut, „Študija o nevarnih snoveh v električni in elektronski opremi, ki jih 
ne ureja direktiva RoHS“, 17. oktober 2008) je treba zato navesti v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive 
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Razpoložljivi podatki kažejo, da so pri 
ravnanju z odpadki glede zmanjšanja težav, 
povezanih z zadevnimi težkimi kovinami 
in zadevnimi zaviralci gorenja, potrebni 

(4) Razpoložljivi podatki kažejo, da so pri 
ravnanju z odpadki glede zmanjšanja težav, 
povezanih z zadevnimi težkimi kovinami 
in zadevnimi halogeniranimi zaviralci 
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ukrepi o zbiranju, ravnanju, recikliranju in 
odstranjevanju odpadne električne in 
elektronske opreme (OEEO), ki so 
določeni v Direktivi 2002/96/ES . Kljub 
tem ukrepom bo še vedno mogoče najti 
občutno količino OEEO pri sedanjih 
načinih odstranjevanja. Tudi če bi OEEO 
zbirali ločeno in oddali v reciklažo, bi 
njihova vsebina živega srebra, kadmija, 
svinca, šestvalentnega kroma, 
polibromiranih bifenilov (PBB) in 
polibromiranih difeniletrov (PBDE) 
verjetno predstavljala tveganja za zdravje 
ali okolje.

gorenja, polivinil kloridom in njegovimi
nevarnimi mehčali, potrebni ukrepi o 
zbiranju, ravnanju, recikliranju in 
odstranjevanju odpadne električne in 
elektronske opreme (OEEO), ki so 
določeni v Direktivi 2002/96/ES. Kljub 
tem ukrepom bo še vedno mogoče najti 
občutno količino OEEO pri sedanjih 
načinih odstranjevanja. Tudi če bi OEEO 
zbirali ločeno in oddali v reciklažo, bi 
njihova vsebina živega srebra, kadmija, 
svinca, šestvalentnega kroma, 
polibromiranih bifenilov (PBB) in 
polibromiranih difeniletrov (PBDE) 
verjetno predstavljala tveganja za zdravje 
ali okolje. Predelovanje odpadne 
električne in elektronske opreme, ki 
vsebuje bromirane zaviralce gorenja, 
klorirane zaviralce gorenja, polivinil 
klorid in njegova nevarna mehčala, ni 
koristno za okolje, niti ni gospodarno. 
Posledično je predmet toplotne obdelave 
ali odstranitve, ki verjetno predstavljata 
tveganje za zdravje ljudi ali okolje, bodisi 
neposredno z emisijami teh snovi v okolje, 
bodisi posredno s tvorjenjem nevarnih 
produktov pretvorbe ali sekundarnih 
nevarnih odpadkov pri sežiganju. 

Or. en

(Povezano s predlogom spremembe k Prilogi IV)

Obrazložitev

Študija Komisije o prenovitvi RoHS je močno priporočila izključitev bromovih organskih 
spojin, klorovih organskih spojin in PVC zaradi težav, ki jih povzročajo pri obdelavi 
odpadkov. Elektronska industrija je izredno napredovala v svoji globalni pobudi za prehod na 
zaviralce gorenja z nizko vsebnostjo halogenov (opredeljeno kot bromirani/klorirani zaviralci 
gorenja/PVC pod 900 ppm). Podobne ukrepe so že sprejeli nekateri proizvajalci bele tehnike. 
Te prostovoljne ukrepe je treba podpreti z jasnimi zahtevami zakonodajalca po zagotovitvi 
enakih pogojev delovanja in tržne varnosti.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive 
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta direktiva dopolnjuje splošno 
zakonodajo Skupnosti glede ravnanja z 
odpadki, kot je Direktiva 2008/[…]/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
odpadkih. 

(8) Ta direktiva dopolnjuje splošno 
zakonodajo Skupnosti glede ravnanja z 
odpadki, kot je Direktiva 2008/[…]/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
odpadkih ter Uredba (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH)1. 
1 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Treba je posebej poudariti, da direktiva RoHS dopolnjuje uredbo REACH. Direktiva RoHS in 
uredba REACH imata različne cilje, področje uporabe, roke in doseg. Direktiva RoHS je 
nastala z namenom reševanja posebnih težav v zvezi s hitro rastočim tokom odpadkov, namen 
uredbe REACH pa je reševati vprašanja v zvezi s kemičnimi snovmi na splošno, brez 
posebnega poudarka na odpadkih. Uredba REACH je regionalna zakonodaja, še vedno v 
začetni fazi razvoja, medtem ko direktiva RoHS že določa globalne standarde. Ključne težave 
odpadne električne in elektronske opreme so povezane s polimeri, ki jih uredba REACH ne 
ureja. Treba bi bilo nadaljevati z razvojem direktive RoHS, da bi posebne težave predelovanja 
in odstranjevanja odpadne električne in elektronske opreme rešili pri viru.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive 
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Upošteva se tehnični razvoj električne 
in elektronske opreme brez težkih kovin, 
PBDE in PBB. 

(11) Upošteva se tehnični razvoj električne 
in elektronske opreme brez težkih kovin, 
bromiranih zaviralcev gorenja, kloriranih 
zaviralcev gorenja, polivinil klorida in 
njegovih nevarnih mehčal.

Or. en
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Obrazložitev

Elektronska industrija je izredno napredovala v svoji globalni pobudi za postopno opuščanje 
bromiranih oziroma kloriranih zaviralcev gorenja in PVC. Večja podjetja elektronske opreme 
so že opustila uporabo takšnih snovi v nekaterih oziroma vseh proizvodih (na primer 50 % 
vseh novih prenosnih telefonov ima že nizko vsebnost halogenov). Skoraj vsa večja podjetja 
elektronske opreme so sprejela obveznost, da bodo to storila za potrošniške proizvode (na 
primer tržni delež osebnih računalnikov z nizko vsebnostjo halogenov bo presegel 40 % v 
naslednjem letu ali dveh). Podobne ukrepe so v preteklosti že sprejeli nekateri proizvajalci 
bele tehnike. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive 
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kakor hitro so znanstveni podatki na 
razpolago in ob upoštevanju 
previdnostnega načela, je treba proučiti 
prepoved drugih nevarnih snovi in njihovo 
nadomestitev z okolju prijaznejšimi 
alternativami, ki bi zagotovile vsaj enako 
raven varstva potrošnikov ob upoštevanju
skladnosti z drugo zakonodajo Skupnosti, 
zlasti Uredbo (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH). Posebej je treba upoštevati 
možne vplive na majhna in srednje velika 
podjetja. 

(12) Kakor hitro so znanstveni podatki na 
razpolago, v vsakem primeru redno, in ob 
upoštevanju previdnostnega načela, je treba 
preučiti prepoved drugih nevarnih snovi in 
njihovo nadomestitev z okolju 
prijaznejšimi alternativnimi snovmi ali
tehnologijami, ki bi zagotovile vsaj enako 
raven varstva potrošnikov. Komisija bi 
morala zato preučiti negativne vplive 
drugih nevarnih snovi in izvedljivost 
njihove nadomestitve, zlasti ob koncu 
življenjske dobe električne in elektronske 
opreme, za redno pripravo zakonodajnih 
predlogov z namenom krepitve določb te 
direktive. Pri tem bi morala Komisija
upoštevati skladnost z drugo zakonodajo 
Skupnosti in v čim večji možni meri 
povečati učinke sinergije z delom, 
izvedenim v okviru Uredbe (ES) št. 
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH)1. Posebej je treba 
upoštevati možne vplive na majhna in 
srednje velika podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Prva različica direktive RoHS je bila vsesplošen uspeh. Vendar je bil to samo začetek, saj so 
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številne nevarne snovi in materiali še vedno v uporabi. Direktiva RoHS bi morala postati 
resnično dinamičen proces, ki nagrajuje podjetja za proaktivno opuščanje uporabe nevarnih 
snovi. V ta namen je treba zagotoviti reden pregled znanstvenih podatkov o negativnih vplivih 
določenih nevarnih snovi in o izvedljivosti njihove nadomestitve.  

Predlog spremembe 10

Predlog direktive 
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izjeme od zahteve za nadomestitev so 
dovoljene, če nadomestitev ni mogoča iz 
znanstvenega in tehničnega stališča , ob 
posebnem upoštevanju položaja majhnih in 
srednje velikih podjetij,  ali če bi verjetno 
negativni vplivi na okolje in zdravje ali 
socialno-ekonomskimi vplivi , ki bi jih 
povzročila nadomestitev, prevladali nad 
prednostmi, ki bi jih imela nadomestitev za 
okolje ali socialno-ekonomskimi
prednostmi  ali če razpoložljivost in 
zanesljivost nadomestkov nista zagotovljeni.  
Nadomestitev nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi se izvede tako, da bo 
združljiva z zdravjem in varnostjo 
uporabnikov električne in elektronske 
opreme. Za dajanje medicinskih 
pripomočkov na trg je v skladu z 
direktivama 93/42/ES in 98/79/ES potreben 
postopek ugotavljanja skladnosti, pri 
katerem bi lahko bilo potrebno posredovanje 
priglašenega organa, ki ga pooblasti pristojni 
organ držav članic. Če ta priglašeni organ 
potrdi, da varnost morebitnega nadomestka 
za nameravano uporabo v medicinskih 
pripomočkih ali in vitro medicinskih 
pripomočkih ni dokazana, se bo to 
obravnavalo kot jasen negativen socialno-
ekonomski vpliv ter vpliv na zdravje in 
varnost potrošnikova. Predvideti je treba 
možnost zaprositve za izjeme za opremo, ki 
spada v področje uporabe te direktive od 
dneva začetka veljavnosti, četudi se prošnja 
vloži pred dejansko vključitvijo navedene 
opreme v področje uporabe. 

(13) Izjeme od zahteve za nadomestitev so 
dovoljene, če nadomestitev ni mogoča iz 
znanstvenega in tehničnega stališča, ob 
posebnem upoštevanju položaja majhnih in 
srednje velikih podjetij, ali če bi verjetno 
negativni vplivi na okolje in zdravje, ki bi 
jih povzročila nadomestitev, prevladali nad 
prednostmi, ki bi jih imela nadomestitev za 
zdravje in okolje. Nadomestitev nevarnih 
snovi v električni in elektronski opremi se 
izvede tako, da bo združljiva z zdravjem in 
varnostjo uporabnikov električne in 
elektronske opreme. Pri odločanju o 
trajanju izjeme je treba upoštevati 
socialno-ekonomske razloge. Po preteku 
obdobja veljavnosti izjeme bi moralo biti 
možno podaljšati njeno trajanje, da bi 
omogočili predpisano certifikacijo ali 
ponudbo varnejših nadomestkov 
prilagodili potrebnim zahtevam. Za 
dajanje medicinskih pripomočkov na trg je 
v skladu z direktivama 93/42/ES in 
98/79/ES potreben postopek ugotavljanja 
skladnosti, pri katerem bi lahko bilo 
potrebno posredovanje priglašenega 
organa, ki ga pooblasti pristojni organ 
držav članic. Če ta priglašeni organ potrdi, 
da varnost morebitnega nadomestka za 
nameravano uporabo v medicinskih 
pripomočkih ali in vitro medicinskih 
pripomočkih ni dokazana, se bo to 
obravnavalo kot jasen negativen socialno-
ekonomski vpliv ter vpliv na zdravje in 
varnost potrošnikov  . Predvideti je treba 
možnost zaprositve za izjeme za opremo, 
ki spada v področje uporabe te direktive od 
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dneva začetka veljavnosti, četudi se 
prošnja vloži pred dejansko vključitvijo 
navedene opreme v področje uporabe. 

Or. en

Obrazložitev

Prehod na varnejše alternative je lahko povezan z začetnimi vlaganji. Po razvoju alternativ in 
povečanju obsega njihove proizvodnje pa se stroški zmanjšajo in prevladajo koristi. Socialno-
ekonomske razloge je treba zato upoštevati samo pri odločanju o trajanju izjeme. Nezadostna 
razpoložljivost nadomestkov ne bi smela biti izključujoče merilo za izjemo, temveč bi se 
morala upoštevati v času do popolne uveljavitve prepovedi. Uvedba zanesljivosti kot 
posebnega merila ni potrebna, saj je že vključena pri varnostnih razlogih.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive 
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Izjeme od prepovedi za nekatere 
posebne materiale ali komponente morajo 
imeti omejeno področje uporabe, da bi se 
dosegla postopna opustitev nevarnih snovi 
v električni in elektronski opremi, pod
pogojem, da te snovi v navedenih uporabah 
postanejo nepotrebne.

(14) Izjeme od prepovedi za nekatere 
posebne materiale ali komponente morajo 
imeti omejeno področje uporabe in 
trajanja, da bi se dosegla postopna 
opustitev nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi, pod pogojem, da te 
snovi v navedenih uporabah postanejo 
nepotrebne.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na člen 5(2) predloga Komisije, ki omejuje veljavnost izjeme 
na skupno štiri leta.  

Predlog spremembe 12

Predlog direktive 
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala biti zlasti 
pooblaščena za prilagoditev prilog II, III, 
IV, V in VI tehničnemu in znanstvenemu 
napredku ter sprejetje drugih potrebnih 

(20) Komisija bi morala biti zlasti 
pooblaščena za prilagoditev prilog V, VI in 
VIa tehničnemu in znanstvenemu napredku 
ter sprejetje drugih potrebnih izvedbenih 
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izvedbenih ukrepov. Ker so navedeni 
ukrepi splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb Direktive 
2002/95/ES, jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

ukrepov. Ker so navedeni ukrepi splošnega 
obsega in so namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb Direktive 2002/95/ES, 
jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

(Povezano s predlogi sprememb člena 2(1), člena 4(6), Prilog I in VIa, ki razširjajo področje 
uporabe na odprto področje uporabe (ob upoštevanju Priloge II.)

(Povezano s predlogi sprememb člena 4 in 6a ob upoštevanju Priloge IV.)

Obrazložitev

Komisija bi morala biti pristojna samo za odločanje o izjemah v okviru komitologije (Priloge 
V, VI in VIa). Predlaga se črtanje Priloge II („zavezujoč seznam proizvodov, ki spadajo v 
kategorije iz Priloge I“), torej ga je treba črtati tudi na tem mestu. Priloge III in IV naj bi se 
spreminjale samo s postopkom soodločanja. 

Predlog spremembe 13

Predlog direktive 
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa pravila o omejevanju 
uporabe nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi, s čimer bi se
prispevalo k varovanju zdravja ljudi in 
okolju primerni predelavi in odstranitvi 
odpadne električne in elektronske opreme.

Ta direktiva določa pravila o omejevanju 
uporabe nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi, s čimer bi se
prispevalo k varovanju zdravja ljudi in 
okolja, ter k okolju primerni predelavi in 
odstranitvi odpadne električne in 
elektronske opreme.

Or. en
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Obrazložitev

Vsebina naj bi odražala vsebino uvodnih izjav. Vsebina uvodne izjave 4: “tudi če bi OEEO 
zbirali ločeno in oddali v reciklažo, bi njihova vsebina živega srebra in kadmija verjetno 
predstavljala tveganja za zdravje ali okolje“. Uvodna izjava 5 pravi, da “je najučinkovitejši 
način za občutno zmanjšanje tveganja za zdravje in okolje zaradi teh snovi ... nadomestitev“. 
Tako k varovanju okolja prispeva že opuščanje nevarnih snovi samo, ne le okolju primerna 
predelava in odstranitev.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za električno in 
elektronsko opremo, ki se uvršča v 
kategorije, določene v Prilogi I , kot so 
določene v Prilogi II  .

1. Ta direktiva se uporablja za električno in 
elektronsko opremo, vključno s kabli, 
potrošnimi materiali in pripomočki, ki se 
uvršča v kategorije, določene v Prilogi I , 
kot so določene v Prilogi II . 

Or. en

(Povezano s predlogi sprememb člena 4(6), člena 5(1), Prilog I in VIa, ki razširjajo področje 
uporabe na odprto področje uporabe.

Obrazložitev

Direktiva RoHS mora veljati za vso električno in elektronsko opremo, ne samo za določene 
kategorije ter vključevati kable, potrošni material in pripomočke. Priloga II ni jasna: morala 
bi biti „obvezujoči seznam proizvodov“, vendar seznam ni izčrpen in daje samo nekatere 
primere: „ … aparati, vključno s“. S tem ni rešena težava različnega tolmačenja teh 
kategorij. Prilogo II je treba črtati, namesto nje pa bi morala veljati splošna definicija 
električne in elektronske opreme. Kategorije v Prilogi I je treba ohraniti ter dopolniti s 
kategorijo, ki bo zajela vso električno in elektronsko opremo, da bi rešili vprašanje različnih 
omejitev in rokov za različne kategorije omenjene opreme.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odstavek 1 ne velja za električno in 
elektronsko opremo, ki spada v kategorijo 
11 Priloge I, pred 1. julijem 2014.
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Or. en

Obrazložitev

Razširitev področja uporabe direktive RoHS na več kot 10 kategorij zahteva prehodno 
obdobje, da bi proizvajalcem omogočili uveljavljanje izjem. 

Predlog spremembe 16

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opremo, ki je oblikovana posebej kot 
del drugega tipa opreme, ki ne spada v 
področje uporabe te direktive in lahko 
pravilno deluje le kot del navedene 
opreme;

(b) del nepremičnih naprav ali 
transportne opreme, ki ni električna ali 
elektronska oprema;   

Or. en

Obrazložitev

Sedanja direktiva RoHS ne predvideva takšne izključitve iz področja uporabe v zakonodajnem 
besedilu. Težko je razumeti, zakaj naj bi se avtoradio izključil iz področja uporabe direktive 
RoHS, medtem ko so običajni radii vključeni. Da bi se v tem primeru izognili vključitvi 
celotnega osebnega vozila v direktivo RoHS, bi moralo biti razvidno, da direktiva ne zajema 
delov, ki niso električni ali elektronski.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) opremo, za katero ni prevideno, da se 
daje na trg kot ena funkcionalna ali tržna 
enota.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sedanja direktiva RoHS ne predvideva takšne izključitve iz področja uporabe. Direktiva 
RoHS velja samo za električno in elektronsko opremo, ki se daje na trg (člen 4(1)). Dodajanje 
izključitve bi vneslo nejasnost glede področja uporabe direktive RoHS.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive 
Člen 3 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki izdeluje EEO ali za 
katerega se taka EEO oblikuje ali izdeluje 
pod njegovim imenom ali blagovno 
znamko;

(b) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki izdeluje EEO ali za 
katerega se taka EEO oblikuje ali izdeluje 
in trži pod njegovim imenom ali blagovno 
znamko;

Or. enObrazložitev

To je pojasnitev opredelitve proizvajalca v skladu z razpravami v Svetu.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive 
Člen 3 – točka d a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da)„gospodarski subjekti“ pomeni 
proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, 
uvoznika in distributerja;

Or. en

Obrazložitev

Pojem „gospodarski subjekti“ se uporablja na več mestih v direktivi. Enako opredelitev je 
mogoče najti v odločbi 768/2008/ES o skupnem okviru za trženje proizvodov.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive 
Člen 3 – točka g a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „tehnična specifikacija“ pomeni 
dokument, ki določa tehnične zahteve, ki 
jih mora izpolnjevati proizvod, proces ali 
storitev;

Or. en
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Obrazložitev

Pojem „tehnična specifikacija“ se uporablja na več mestih v direktivi. Enako opredelitev je 
mogoče najti v odločbi 768/2008/ES o skupnem okviru za trženje proizvodov.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive 
Člen 3 – točka k a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) „odpoklic“ pomeni vsak ukrep za 
vrnitev proizvoda, ki je že na voljo 
končnemu uporabniku;

Or. en

Obrazložitev

Pojem „odpoklic“ se uporablja na več mestih v direktivi. Enako opredelitev je mogoče najti v 
odločbi 768/2008/ES o skupnem okviru za trženje proizvodov. 

Predlog spremembe 21

Predlog direktive 
Člen 3 – točka k b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(kb) „umik“ pomeni vsak ukrep za 
preprečitev omogočanja dostopnosti 
proizvoda iz dobavne verige na trgu;

Or. en

Obrazložitev

Pojem „umik“ se uporablja na več mestih v direktivi. Enako opredelitev je mogoče najti v 
odločbi 768/2008/ES o skupnem okviru za trženje proizvodov.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive 
Člen 3 – točka 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „homogeni material“ pomeni material, 
ki ima v celoti enotno sestavo in ga ni 

(l) „homogeni material“ pomeni bodisi: –
material, ki je v celoti samo iz enega 



PR\796736SL.doc 19/53 PE430.424v02-00

SL

mogoče mehanično ločiti na različne 
materiale, kar pomeni, da materialov 
načeloma ni mogoče ločiti z mehaničnimi 
dejanji, kot so odvitje vijakov, rezanje, 
drobljenje, mletje in brušenje;

materiala;

– kombinacijo več materialov, ki jih ni 
mogoče mehanično ločiti na različne 
materiale, brez površinskih premazov ali
– površinski premaz.

Or. en

(Povezano s predlogom sprememb k členu 3(1a)novo.)

Obrazložitev

Treba je razlikovati med materiali, ki so v celoti samo iz enega materiala in materiali, ki so 
narejeni iz več materialov, ki jih ni mogoče mehanično ločiti. Površinski premazi naj bi se 
obravnavali kot samostojni homogeni materiali. 

Predlog spremembe 23

Predlog direktive 
Člen 3 – točka 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(la) „mehanično ločiti“ pomeni ločevanje 
materialov, ki so sestavljeni iz več 
materialov, z mehaničnimi dejanji, kot so 
odvitje vijakov, rezanje, drobljenje, mletje 
in brušenje;  

Or. en

Povezano s predlogom sprememb k členu 3(1).

Obrazložitev

Treba je podati ločeno opredelitev pojma „mehanično ločiti“. 

Predlog spremembe 24

Predlog direktive 
Člen 3 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p)„instrumenti za spremljanje in nadzor za 
industrijsko uporabo“ pomeni instrumente 

(p)„instrumenti za spremljanje in nadzor za 
industrijsko uporabo“ pomeni instrumente 
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za spremljanje in nadzor, ki so namenjeni 
izključno za industrijsko ali profesionalno 
uporabo.

za spremljanje in nadzor, ki so namenjeni 
izključno za industrijsko uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja Skupnosti običajno razlikuje uporabo med splošno javnostjo, strokovnjaki ali v 
industriji. Razlikovanje med splošno javnostjo in strokovnjaki je odvisno od države članice. 
Poleg tega je razlikovanje oteženo, saj imajo lahko osebe, ki predstavljajo splošno javnost, 
dostop do profesionalnih proizvodov, strokovnjaki pa lahko uporabljajo proizvode, širše 
dostopne splošni javnosti. Da bi preprečili nadaljnjo zmedo, je treba opredelitev instrumentov 
za spremljanje in nadzor omejiti samo na industrijsko uporabo. 

Predlog spremembe 25

Predlog direktive 
Člen 3 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(pa) „potrošni material“ pomeni vsako 
enoto, uporabljeno v električni in 
elektronski opremi, brez katere električna 
ali elektronska oprema ne more delovati, 
kot je bilo zamišljeno. 

Or. en

Obrazložitev

Direktiva RoHS določa pravila, s katerimi naj bi prispevali h varovanju zdravja ljudi. 
Potrošni material, ki vsebuje nevarne snovi, lahko ogrozi zdravje ljudi pri uporabi električne 
in elektronske opreme ali pomeni tveganje za okolju primerno predelavo in odstranitev 
odpadne električne in elektronske opreme. Potrošni material so na primer trakovi, CD-ji, 
DVD-ji, kartuše in tonerji ter žarnice (na primer v hladilnikih). Omejitve direktive RoHS bi 
morale prav tako veljati za potrošni material. Opredelitev je zato treba vključiti.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive 
Člen 3 – točka p b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(pb) „pripomočki“ pomeni vsako enoto, 
uporabljeno v električni in elektronski 
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opremi, brez katere električna ali 
elektronska oprema ne more delovati. 

Or. en

Obrazložitev

Direktiva RoHS bi morala vključevati tudi pripomočke. Opredelitev je zato treba vključiti.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da EEO , 
vključno z rezervnimi deli za popravilo ali 
za ponovno uporabo,  ki je na trgu , ne 
vsebuje snovi iz Priloge IV.  

1. Države članice zagotovijo, da EEO , 
vključno z rezervnimi deli za popravilo ali 
za ponovno uporabo, ki posodablja 
funkcije delovanja ali povečuje 
zmogljivost in ki je na trgu, ne vsebuje 
snovi iz Priloge IV, del A.  

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi morala veljati tudi za dele, ki posodabljajo funkcije delovanja ali povečujejo 
zmogljivost. Prilogo IV je treba razdeliti, da bo v prihodnje mogoča časovna razporeditev 
novih omejitev.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da EEO , 
vključno z rezervnimi deli za popravilo ali 
za ponovno uporabo, ki posodablja 
funkcije delovanja ali povečuje 
zmogljivost in ki je na trgu, ne vsebuje 
snovi iz Priloge IV, del B.  

Or. en

Obrazložitev
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Prilogo IV je treba razdeliti, da bo v prihodnje mogoča časovna razporeditev novih omejitev.
Predlog spremembe 29

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odstavek 1 ne velja za rezervne dele za 
popravilo ali za ponovno uporabo 
naslednjih:

4. Odstavek 1 ne velja za rezervne dele za 
popravilo ali za ponovno uporabo,
naslednjih, ki posodabljajo funkcije 
delovanja ali povečujejo zmogljivost:

Or. en

(Povezano s predlogom spremembe k členu 4(1))

Obrazložitev

Če je splošno področje uporabe razširjeno na dele za posodabljanje funkcij delovanja ali 
povečanje zmogljivosti, se mora to odražati v ustrezni izjemi. 

Predlog spremembe 30

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Brez poseganja v člen 6, odstavek 1a 
velja za električno in elektronsko opremo, 
ki spada v kategorije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
kot je določeno v Prilogi I, ki so na trgu 
od [...*]
* vstavi datum 42 mesecev od začetka 
veljavnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Nove omejitve halogeniranih snovi in materialov naj bi prvotno veljale samo za določene 
kategorije električne in elektronske opreme in v ustreznem prehodnem obdobju. Po analogiji s 
prvo različico RoHS naj bi se nove omejitve uporabljale za kategorije 1–7 in 10 v treh letih in 
pol po začetku veljavnosti. Podjetja, ki prodajajo električno in elektronsko opremo kategorij 3 
in 4, nameravajo prenehati uporabljati zadevne halogenirane snovi najkasneje do leta 2012. 
Torej bi lahko proizvajalci druge električne in elektronske opreme dosegli podobno v letu 
2014, pri čemer bi imeli čas, da bi v skladu s členom 5 uveljavili izjeme.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Odstavek 1 ne velja za rezervne dele za 
popravilo ali za ponovno uporabo, ki 
posodabljajo funkcije delovanja ali 
povečujejo zmogljivost:
(a) EEO dana na trg pred [...*],
(b) EEO, za katero velja izjema in je bila 
dana na trg pred potekom navedene 
izjeme.
* vstavi datum 42 mesecev od začetka 
veljavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Izjema za rezervne dele za električno in elektronsko opremo, dano na trg pred začetkom 
veljavnosti novih omejitev, ali za električno in elektronsko opremo, za katero veljajo izjeme in 
je bila dana na trg pred iztekom veljavnosti izjeme, velja po analogiji za nove omejitve.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odstavek 1 ne velja za uporabe, 
navedene v prilogah V in VI .

6. Odstavek 1 ne velja za uporabe, 
navedene v prilogah V, VI in VIa.

Or. en
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(Povezano s predlogi sprememb člena 2(1), Prilog I in VIa, ki razširjajo področje uporabe na 
odprto področje uporabe.)

Obrazložitev

Uvedba odprtega področja uporabe zahteva ločeno prilogo, da bi zajeli zahtevke, izvzete iz 
prepovedi iz člena 4(1) za EEO, ki sedaj niso spadali v področje uporabe RoHS, ker niso 
spadali v nobeno od njenih prvih desetih kategorij.  

Predlog spremembe 33

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru nesprejemljivega tveganja za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, predvsem snovi iz Priloge III, ki ga 
je treba obravnavati na ravni celotne 
Skupnosti, se seznam prepovedanih snovi 
iz Priloge IV pregleda po metodologiji, ki 
temelji na postopku iz členov 69 in 72 
Uredbe (ES) št. 1907/2006. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb 
te direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2). 

črtano

Or. en

(Povezano s predlogom spremembe, ki ponovno vključuje člen 6 direktive RoHS v 
spremenjeni obliki.)

Obrazložitev

Direktiva RoHS ima en sam namen: omejiti nevarne snovi v EEO. Ni sprejemljivo prenesti 
pooblastil za sprejemanje odločitev glede samega bistva direktive RoHS na postopek 
komitologije, kaj šele na metodologijo v komitologiji, ki jo je treba še določiti, saj je 
zakonodajalec jasno pooblastil Komisijo, da ta lahko pripravi takšne predloge v postopku 
soodločanja (člen 6). To bi pomenilo, da sedaj ne bo novih omejitev, kar je v nasprotju s 
priporočilom študije Komisije. Da bi ohranili zagon RoHS, je treba nove omejitve sprejeti 
takoj, ne pa njihovega sprejema odložiti za nedoločeno obdobje.   
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Predlog spremembe 34

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija zaradi prilagoditve prilog
znanstvenemu in tehničnemu napredku 
sprejme naslednje ukrepe:

1. Komisija zaradi prilagoditve prilog V, 
VI in VIa znanstvenemu in tehničnemu 
napredku sprejme naslednje ukrepe: 

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi lahko bila v okviru komitologije pristojna samo za prilagoditev izjem 
znanstvenemu in tehničnemu napredku. 

Predlog spremembe 35

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vse potrebne  spremembe Priloge II  . črtano

Or. en

(Povezano s predlogi sprememb člena 2(1), člena 4(6), Prilog I in VIa, ki razširjajo področje 
uporabe na odprto področje uporabe.)

Obrazložitev

Če se Priloga II črta, potem je ni treba spreminjati s komitologijo.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b)  vključiti  EEO  v prilogi V in VI, če je 
izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev: 

(b) vključiti  EEO za posebne zahtevke v 
prilogi V, VI in VIa, če je izpolnjen kateri 
koli od naslednjih pogojev: 

Or. en
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Obrazložitev

Področje uporabe izjem bi moralo biti čim bolj specifično. Uvedba odprtega področja 
uporabe zahteva ločeno prilogo, da bi zajeli zahtevke, izvzete iz prepovedi iz člena 4(1) za 
EEO, ki do sedaj niso spadali v področje uporabe RoHS, ker niso spadali v nobeno od njenih 
prvih desetih kategorij.  

Predlog spremembe 37

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 1 – točka b – alinea 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– razpoložljivost in zanesljivost 
nadomestkov nista zagotovljeni,

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nezadostna razpoložljivost nadomestkov ne bi smela biti izključujoče merilo za izjemo. Ker je 
izjeme mogoče obnoviti, se lahko zgodi, da podjetja, ki ponujajo nadomestke, morda ne bodo 
investirala v širitev proizvodnje, saj razmere na trgu niso jasne. Zaradi nezadostne 
razpoložljivosti nadomestkov naj bi bila uvedena prehodna obdobja od prenehanja izjeme do 
dejanskega prenehanja izjeme, da bi bilo na voljo dovolj časa za širitev proizvodnje. Uvedba 
zanesljivosti kot posebnega merila ni potrebna, saj je že vključena pri varnostnih razlogih v 
tretji alineji.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 1 – točka b – alinea 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

negativni vplivi na okolje, zdravje in 
varnost potrošnika ali socialno-ekonomski
vplivi , ki bi jih povzročila nadomestitev, 
bi utegnili prevladati nad prednostmi za 
okolje, zdravje in varnost potrošnika ter 
socialno-ekonomskimi prednostmi

– negativni vplivi na okolje, zdravje in 
varnost potrošnika, ki bi jih povzročila 
nadomestitev, bi utegnili prevladati nad 
prednostmi za okolje, zdravje in varnost 
potrošnika, kar po potrebi temelji na oceni 
življenjske dobe;

Or. en

Obrazložitev

Opustitev uporabe težkih kovin, kjer je to mogoče, je uveljavljena politika Evropske skupnosti, 
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ob sprejemanju povezanih stroškov in prizadevanj. Uvedba socialno-ekonomskih vidikov kot 
možno opravičilo za izjeme bi pomenila konec takšne politike. Nadalje je takšne vidike zelo 
težko preučevati, kaj šele preverjati. Kot vse inovacije prehod na varnejše alternative zahteva 
vlaganja. Po razvoju alternativ in povečanju obsega proizvodnje pa se stroški zmanjšajo in 
prevladajo koristi. Socialno-ekonomske razloge je treba zato upoštevati samo pri odločanju o 
trajanju izjeme. 

Predlog spremembe 39

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 1– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za spremembo nebistvenih določb 
te direktive se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2).

Ukrepi za spremembo nebistvenih določb 
te direktive se sprejmejo posamično in v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 18(2).

Or. en

Obrazložitev

Komisija daje sedaj različne predloge izjem v en paket. O paketu se v okviru komitologije 
razpravlja v celoti. Torej so odločitve o izjemah, ki so v bistvu povsem neodvisne ena od 
druge, povezane ter so lahko povsem politične narave ali sprejete na podlagi napačnih 
kompromisov. Izjeme – in črtanje izjem – bi morali biti posamično odločeno na podlagi 
prednosti, ne pa povezano z drugimi izjemami.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na vključitev materialov in 
komponent v Prilogah V, VI ali VIa, 
gospodarski subjekti sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zmanjšanje 
izpostavljenosti snovem iz seznama v 
Prilogi IV v materialih in komponentah 
električne in elektronske opreme za 
potrošnike, delavce in okolje na najnižjo
možno raven, ki jo je mogoče tehnično in 
praktično doseči.
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Or. en

Obrazložitev

Jasno je treba poudariti, da izjema od prepovedi v členu 4, gospodarskih subjektov ne 
razrešuje obveznosti, da morajo zmanjšati izpostavljenost tem snovem v celotnem življenjskem 
ciklu. Ista obveznost velja tudi za snovi, ki so vzrok za veliko zaskrbljenost in so bile z uredbo 
REACH odobrene (člen 60(10)).

Predlog spremembe 41

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1 je največ štiri leta in se 
lahko podaljša. Komisija se pravočasno
odloči o prošnjah za obnovitev, ki so 
predložene najpozneje 18 mesecev pred 
potekom izjeme.

2. Veljavnost ukrepov, sprejetih v skladu s 
točko b odstavka 1, traja do štiri leta, o 
njej se odloča na podlagi posamičnega 
primera in se lahko podaljša. Komisija pri 
sprejemanju odločitve o trajanju izjeme 
upošteva socialno-ekonomske vplive.
Komisija se najkasneje v šestih mesecih 
pred iztekom veljavnosti izjeme odloči o 
prošnjah za obnovitev, ki so predložene 
najpozneje 18 mesecev pred potekom 
izjeme. Če Komisija meni, da je za
predpisano certifikacijo ali za zagotovitev 
ustrezne razpoložljivosti nadomestkov 
potrebno več časa, kot ga je na voljo do 
izteka veljavnosti izjeme, podaljša trajanje 
izjeme. Odločitev o trajanju podaljšanja, 
ki ne sme biti daljše od 18 mesecev od 
izteka veljavnosti izjeme, se sprejme na 
podlagi posamičnega primera.
Navedeni ukrepi, oblikovani za 
spreminjanje nebistvenih elementov te 
direktive, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 18(2).

Or. en

Obrazložitev

Ker gospodarski subjekti zahtevajo pravno varnost glede podaljšanja izjeme, mora biti rok 
Komisije za sprejem odločitve omejen. Da bi omogočili ustrezno prilagoditev po izteku 
veljavnosti izjeme (na primer za certifikacijo, za zadostno razpoložljivost nadomestkov), se 
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lahko veljavnost podaljša do največ 18 mesecev. To pomeni prehodno obdobje do največ 24 
mesecev, ki bi gospodarskim subjektom dal na voljo dovolj časa za prilagoditev. Pri 
odločanju o trajanju izjeme je treba upoštevati socialno-ekonomske razloge. 

Predlog spremembe 42

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Preden se prilogi  spremenita , se 
Komisija med drugim posvetuje s
proizvajalci električne in elektronske 
opreme, podjetji za reciklažo, obdelavo, 
okoljskimi organizacijami in združenji 
delavcev in potrošnikov.

3. Preden se priloge V, VI in VIa
spremenijo, se Komisija med drugim 
posvetuje z gospodarskimi subjekti, 
podjetji za reciklažo, obdelavo, okoljskimi 
organizacijami in združenji delavcev in 
potrošnikov. Pripombe Komisije v zvezi s 
takšnimi posvetovanji so javno dostopne 
in se posredujejo odboru iz člena 18(1). 
Komisija poroča o prejetih informacijah 
in jih javno objavi.

Or. en

Obrazložitev

Treba je navesti, katere priloge lahko Komisija s komitologijo spremeni. Pojem gospodarskih 
subjektov se uporablja v skladu s spremembami opredelitev. Zadnji del ponovno vključuje 
določbe prve različice direktive RoHS v spremenjeni obliki, ki kodificira sedanjo prakso 
javnih posvetovanj z zainteresiranimi stranmi. 

Predlog spremembe 43

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Dokler so materiali in komponente 
vključeni v prilogi V in VI k tej direktivi 
na podlagi člena 5(1)(b) te direktive, 
navedene uporabe veljajo tudi za izvzete iz 
zahtev avtorizacije, ki so določene v členu 
58(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006. 

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Uredba REACH in direktiva RoHS uporabljata različne pristope do omejevanja uporabe
kemikalij. Uredba in direktiva naj bi se dopolnjevali. Materiali in komponente iz prilog V in 
VI (in VIa) zato ne bi smeli biti izvzeti iz zahtev avtorizacije v okviru uredbe REACH.  

Predlog spremembe 44

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme podrobna pravila za: Najkasneje do [...*] Komisija sprejme 
podrobna pravila za:
* vstavi datum osemnajst mesecev od 
začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno varnost gospodarskih subjektov, je treba sprejeti ustrezne izvedbene 
ukrepe, preden se začnejo uporabljati nove določbe.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zahtevke za izvzetje vključno s formatom 
in tipi informacij, ki se zagotovijo ob 
vložitvi navedenih zahtevkov, ter analizo 
alternativ in, če so na voljo primerne 
alternative, nadomestnimi načrti iz Uredbe 
(ES) št. 1907/2006,

– zahtevke za izvzetje vključno s formatom 
in tipi preverljivih informacij, ki se 
zagotovijo, in celovita navodila ob vložitvi 
navedenih zahtevkov, ter analizo alternativ 
na podlagi življenjskega cikla in, če so na 
voljo primerne alternative, nadomestnimi 
načrti iz Uredbe (ES) št. 1907/2006, 
vključno s prehodnimi obdobji, 
potrebnimi za predpisano certifikacijo in 
zadosten nabor ustreznih alternativ.

Or. en
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Obrazložitev

Prosilci nosijo dokazno breme, ko zaprosijo za izjemo. V podrobnih pravilih, ki jih bo 
sprejela Komisija, mora biti zahtevana dokumentacija in informacije, ki so enake za vse, 
ocenljive in preverljive. Prosilci morajo imeti na razpolago celovita navodila. V skladu z 
možnostjo uvedbe podaljšanja obdobja po preteku izjeme, da bi zagotovili dovolj časa za 
certifikacijske postopke in prilagoditev nabora alternativ, je treba ustrezne informacije 
zagotoviti skupaj z zahtevkom za izjemo.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– skladnost z največjimi vrednostmi 
koncentracij iz člena 4(2),

– skladnost z največjimi vrednostmi 
koncentracij iz člena 4(2), med drugim z 
opredelitvijo najmanjše količine in 
posebnih pravil za površinske premaze.
Postopki preverjanja za prepoved 
kloriranih in bromiranih spojin temeljijo 
na veljavnih mednarodnih industrijskih 
standardih, ki se nanašajo na vsebnost 
broma in/ali klora.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba najmanjše količine bi omogočila lažje preverjanje ustreznosti najvišje koncentracije. 
Obstajati morajo posebna pravila, kako izvajati omejitve za premaze, saj bi bila morda 
obdelana površina boljša referenca kot količina. Preverjanje ustreznosti EEO z nizko 
vsebnostjo halogenov bi bilo lažje in cenejše, če bi prvo preverjanje temeljilo na vsebnosti 
broma/klora, ne pa na vsebnosti določenih halogeniziranih spojin. Obstajajo že številni 
mednarodni standardi, ki uporabljajo ta pristop (npr. IPC-4101 za laminate za tiskano vezje 
in IEC 61249 za tiskane plošče).

Predlog spremembe 47

Predlog direktive 
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
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Pregled
Pred [...*] Komisija pregleda ukrepe v tej 
direktivi, da bo po potrebi upoštevala nove 
znanstvene podatke.
Zlasti Komisija do tega datuma predloži 
predloge za vključitev opreme, ki spada v 
kategorije 8, 9 in 11, v področje uporabe 
člen 4(1a).
Do tega datuma in vsaka štiri leta po tem 
Komisija tudi preuči potrebo po razširitvi 
seznama snovi ali skupin snovi v Prilogi 
IV, zlasti ob upoštevanju snovi iz Priloge 
III, na podlagi znanstvenih dejstev in z 
upoštevanjem previdnostnega načela.
Posebno pozornost se pri tem pregledu 
nameni naslednjim vplivom takih snovi na 
materiale:
– izvedljivost in donosnost ponovne 
uporabe in reciklaže;
– kumulativna izpostavljenost delavcev, 
udeleženih pri zbiranju, ponovni uporabi, 
reciklaži in obdelavi;
– možnost za izpust teh snovi in 
materialov ali nevarnih produktov njihove 
pretvorbe ali sekundarnih odpadkov v 
okolje pri postopkih v EU in v tretjih 
državah, ki niso v skladu s standardi, 
zlasti pri postopkih toplotne obdelave.
Komisija razišče izvedljivost zamenjave 
takih snovi in materialov z varnejšimi 
nadomestki ter do tega datuma in vsaka 
štiri leta po tem predloži predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu, da bi 
ustrezno razširila obseg uporabe Priloge 
IV.
* vstavi datum štiri leta od začetka 
veljavnosti Direktive.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva RoHS ima en sam namen: omejiti nevarne snovi v EEO. Ta direktiva je bila sprejeta 
s postopkom soodločanja. Nadaljnje omejitve je treba še naprej sprejemati s postopkom 
soodločanja. Direktiva mora določiti jasna merila za prihodnje preglede. Ti morajo 
vključevati vpliv na ponovno uporabo in recikliranje, izpostavljenost delavcev in izpuste v 
okolje, tudi izpuste produktov pretvorbe (na primer dioksinov) ali nastajanje sekundarnih 
odpadkov (na primer nevarnih odpadkov, ki nastanejo pri požiganju). Preglede je treba 
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opraviti vsaka štiri leta.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive 
Člen 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6b
Prilagoditev uredbi REACH

Če se z Uredbo (ES) št. 1907/2006 uvedejo 
nove omejitve ali neodobritve v zvezi z 
nevarnimi snovmi in EEO, je treba 
ustrezno spremeniti zadevne priloge te 
direktive. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 18(2).

Or. en

Obrazložitev

Treba je uvesti mehanizem, ki bo omogočil, da se bodo omejitve ali opustitve s pooblastilom, 
sprejete v okviru direktive REACH, prenesle v RoHS.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive 
Člen 7 – uvodni del (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da:
(Ta predlog spremembe bo zahteval 
posledične spremembe v celotnem členu; 
odstavki bodo postali točke, njihovo 
slovnično strukturo pa bo treba ustrezno 
prilagoditi.) 

Or. en

(To velja tudi za člene 8, 9 in 10)
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Obrazložitev

Gre za popravek vsebinske napake v predlogu Komisije. Direktiva ne more neposredno 
določiti obveznosti gospodarskim subjektom. Lahko le določi obveznosti državam članicam, 
da bodo zagotovile, da bodo gospodarski subjekti ukrepali na določen način.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalci sestavijo zahtevano 
tehnično dokumentacijo in izvedejo 
postopek notranjega nadzora proizvodnje, 
določen v modulu A Priloge II k Odločbi 
št. 768/2008/ES, ali za njegovo izvedbo 
pooblastijo tretjo osebo. 

2. Proizvajalci sestavijo zahtevano 
tehnično dokumentacijo in izvedejo 
postopek notranjega nadzora proizvodnje, 
določen v modulu A Priloge II k Odločbi 
št. 768/2008/ES, ali za njegovo izvedbo 
pooblastijo tretjo osebo, razen če posebna 
zakonodaja zahteva tehnično 
dokumentacijo in postopke notranjega 
nadzora, ki so vsaj tako strogi kot 
postopek, določen v tistem modulu..

Če je bilo s tem postopkom že dokazano, 
da EEO izpolnjuje veljavne zahteve, 
proizvajalci pripravijo izjavo o skladnosti 
ES in pritrdijo oznako CE.

Če je bilo s temi postopki že dokazano, da 
EEO izpolnjuje veljavne zahteve, 
proizvajalci pripravijo izjavo o skladnosti 
ES in pritrdijo oznako CE.

Or. en

Obrazložitev

Kjer se primerljiva zakonodaja že uporablja (na primer za medicinske pripomočke) in kjer 
vsebuje vsaj elemente iz Priloge VII, mora biti sprejemljivo, da se zagotovi izjava o skladnosti 
v skladu s to zakonodajo, da bi se izognili dvojni birokraciji.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Proizvajalci, ko je to potrebno zaradi 
tveganj, ki jih predstavlja proizvod, ter 
zaradi zaščite zdravja in varnosti 
potrošnikov pregledujejo vzorce trženih 

5. Proizvajalci, ko je to potrebno zaradi 
tveganj za zdravje ljudi, okolje ali okolju 
primerno predelavo in odstranitev, ki jih 
predstavlja proizvod, pregledujejo vzorce 
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EEO, raziskujejo in po potrebi vodijo 
knjigo pritožb in register neustreznih EEO 
in njihovega odpoklica ter o vsem 
tovrstnem spremljanju obveščajo 
distributerje.

trženih EEO, raziskujejo in po potrebi 
vodijo knjigo pritožb in register 
neustreznih EEO in njihovega odpoklica 
ter o vsem tovrstnem spremljanju 
obveščajo distributerje.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva RoHS je bila sprejeta, da bi se spoprijeli s tveganji za zdravje ljudi in okolje, zlasti 
pri izrabi, zaradi uporabe nevarnih snovi ali materialov v EEO. To se mora odražati v 
besedišču tega člena.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Proizvajalci navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o EEO; v primeru da to ni 
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 
spremni listini. V naslovu mora biti 
naveden center za stike, kjer je proizvajalec 
dosegljiv.

7. Proizvajalci navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o EEO; v primeru da to ni 
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 
spremni listini. Kjer posebna veljavna 
zakonodaja že določa take zahteve, se 
namesto tega uporabljajo zahteve iz te 
zakonodaje. V naslovu mora biti naveden 
center za stike, kjer je proizvajalec 
dosegljiv.

Or. en

Obrazložitev

Kjer se primerljiva zakonodaja že uporablja (na primer za medicinske pripomočke), se 
uporabljajo določbe iz te zakonodaje.
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Predlog spremembe 53

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da EEO, ki so jo dali na trg, ni 
v skladu z veljavno usklajevalno 
zakonodajo Skupnosti, nemudoma 
izvedejo korektivne ukrepe, da zagotovijo 
skladnost EEO ali pa, če je to potrebno, 
umaknejo ali odpokličejo EEO. V kolikor 
EEO predstavlja tveganje, takoj obvestijo 
pristojne nacionalne organe države članice, 
v kateri je na voljo njihova EEO, in jim 
predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih korektivnih 
ukrepih.

8. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno 
domnevajo, da EEO, ki so jo dali na trg, ni 
v skladu s to direktivo, nemudoma izvedejo 
korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost 
EEO ali pa, če je to potrebno, umaknejo ali 
odpokličejo EEO. V kolikor EEO 
predstavlja tveganje, takoj obvestijo 
pristojne nacionalne organe države članice, 
v kateri je na voljo njihova EEO, in jim 
predložijo informacije, zlasti o 
neizpolnjevanju in sprejetih korektivnih 
ukrepih.

Or. en

Obrazložitev
Referenca za skladnost mora biti ta direktiva, ki vključuje ustrezno sklicevanje na veljavno 
usklajevalno zakonodajo Skupnosti, ne pa omejena zakonodaja. (Preostanek obrazložitve ne 
zadeva slovenske različice).

Predlog spremembe 54

Predlog direktive 
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec lahko s pisnim 
pooblastilom določi pooblaščenega 
zastopnika.

1. Proizvajalec ima možnost, da s pisnim 
pooblastilom določi pooblaščenega 
zastopnika.

Obveznosti iz člena 7(1) in izdelovanje 
tehnične dokumentacije niso del nalog 
pooblaščenega zastopnika.

Obveznosti iz člena 7(1) in izdelovanje 
tehnične dokumentacije niso del nalog 
pooblaščenega zastopnika.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba besedila zaradi novega uvodnega dela (glej predlog spremembe 49).



PR\796736SL.doc 37/53 PE430.424v02-00

SL

Predlog spremembe 55

Predlog direktive 
Člen 8 – odstavek 2 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti 
deset let na voljo izjavo ES o skladnosti in 
tehnično dokumentacijo;

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti na 
voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično 
dokumentacijo deset let po tem, ko je 
proizvajalec ali uvoznik na zadnje dal 
EEO na trg;

Or. en

Obrazložitev

Desetletni rok mora imeti jasno določen začetek. 

Predlog spremembe 56

Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o EEO; v primeru da to ni 
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 
spremni listini.

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano 
trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi 
glede informacij o EEO; v primeru da to ni 
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali 
spremni listini. Kjer posebna veljavna 
zakonodaja že določa take zahteve, se 
namesto tega uporabljajo zahteve iz te 
zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Kjer se primerljiva zakonodaja že uporablja (na primer za medicinske pripomočke), se 
uporabljajo določbe iz te zakonodaje.
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Predlog spremembe 57

Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar se glede na tveganja, ki jih 
predstavlja EEO, šteje, da je zaradi zaščite 
zdravja in varnosti potrošnikov tu ustrezno, 
proizvajalci pregledujejo vzorce trženih 
EEO, raziskujejo in po potrebi vodijo 
knjigo pritožb in register neustreznih EEO 
in njihovega odpoklica ter o tovrstnem 
spremljanju obveščajo distributerje.

5. Kadar se glede na tveganja za zdravje 
ljudi, okolje ali okolju primerno predelavo 
in odstranitev, ki jih predstavlja EEO, 
šteje, da je zaradi zaščite zdravja in 
varnosti potrošnikov tu ustrezno, 
proizvajalci pregledujejo vzorce trženih 
EEO, raziskujejo in po potrebi vodijo 
knjigo pritožb in register neustreznih EEO 
in njihovega odpoklica ter o tovrstnem 
spremljanju obveščajo distributerje.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva RoHS je bila sprejeta, da bi se spoprijeli s tveganji za zdravje ljudi in okolje, zlasti 
pri izrabi, zaradi uporabe nevarnih snovi ali materialov v EEO. To se mora odražati v 
besedišču tega člena.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Uvozniki imajo za obdobje desetih let na 
vpogled izvod izjave ES o skladnosti ter jo 
na zahtevo predložijo organom za nadzor 
trga in zagotovijo, da je tehnična 
dokumentacija na zahtevo na voljo 
navedenim organom.

7. Uvozniki imajo za obdobje desetih let po 
tem, ko je bila EEO dana na trg, na 
vpogled izvod izjave ES o skladnosti ter jo 
na zahtevo predložijo organom za nadzor 
trga in zagotovijo, da je tehnična 
dokumentacija na zahtevo na voljo 
navedenim organom.

Or. en

Obrazložitev

Desetletni rok mora imeti jasno določen začetek. 
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Predlog spremembe 59

Predlog direktive 
Člen 10 – odstavek 2– prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden dajo EEO na trg, morajo 
distributerji preveriti, ali imajo EEO 
oznako CE in ali so opremljene z 
zahtevanimi dokumenti v jeziku, ki ga 
potrošniki in drugi končni uporabniki v 
državi članici, kjer se EEO da na trg, brez 
težav razumejo, ter ali sta proizvajalec in 
uvoznik upoštevala zahteve iz člena 7(5) in 
(6) ter člena 9(3).

2. Preden dajo EEO na trg, morajo 
distributerji preveriti, ali imajo EEO 
oznako CE in ali so opremljene z 
zahtevanimi dokumenti v jeziku, ki ga 
potrošniki in drugi končni uporabniki v 
državi članici, kjer se EEO da na trg, brez 
težav razumejo, ter ali sta proizvajalec in 
uvoznik upoštevala zahteve iz člena 7(6) in 
(7) ter člena 9(3).

Or. en

Obrazložitev

Gre za popravek napake v predlogu Komisije. 

Predlog spremembe 60

Predlog direktive 
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uvoznik ali distributer se za namene te 
direktive obravnava kot proizvajalec in 
zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz 
člena 7, če da na trg EEO pod svojim 
imenom ali blagovno znamko ali spremeni 
EEO, ki je že na trgu, na način, ki lahko 
vpliva na izpolnjevanje veljavnih zahtev.

Države članice zagotovijo, da se uvoznik
ali distributer za namene te direktive 
obravnava kot proizvajalec in da zanj 
veljajo obveznosti proizvajalca iz člena 7, 
če da na trg EEO pod svojim imenom ali 
blagovno znamko ali spremeni EEO, ki je 
že na trgu, na način, ki lahko vpliva na 
izpolnjevanje veljavnih zahtev.

Or. en

Obrazložitev

Gre za popravek vsebinske napake v predlogu Komisije (glej predlog spremembe 49). 
Direktiva ne more neposredno določiti obveznosti gospodarskim subjektom. Lahko le določi 
obveznosti državam članicam, da bodo zagotovile, da bodo gospodarski subjekti določeno 
ukrepali.
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Predlog spremembe 61

Predlog direktive 
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Gospodarski subjekti na zahtevo organa za 
nadzor trga za obdobje desetih let določijo 
naslednje:

Države članice zagotovijo, da gospodarski
subjekti na zahtevo organa za nadzor trga 
za obdobje desetih let določijo naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Gre za popravek vsebinske napake v predlogu Komisije (glej predlog spremembe 49). 
Direktiva ne more neposredno določiti obveznosti gospodarskim subjektom. Lahko le določi 
obveznosti državam članicam, da bodo zagotovile, da bodo gospodarski subjekti določeno 
ukrepali.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive 
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izjava ES o skladnosti ima vzorčno 
strukturo in vsebuje elemente, določene v 
Prilogi VII ter se posodablja. 

2. Izjava ES o skladnosti ima vzorčno 
strukturo in vsebuje elemente, določene v 
Prilogi VII ter se posodablja, razen če se 
uporablja posebna zakonodaja, ki zahteva 
izjavo o skladnosti, ki vsebuje vsaj 
elemente iz Priloge VII. Prevede se v jezik 
ali jezike, ki jih zahteva država članica, na 
katere trg so proizvajalec, uvoznik ali 
distributer proizvod dali ali na katere trgu 
so omogočili dostopnost do njega.

Or. en

Obrazložitev

Kjer se primerljiva zakonodaja že uporablja (na primer za medicinske pripomočke) in kjer 
vsebuje vsaj elemente iz Priloge VII, mora biti sprejemljivo, da se zagotovi izjava o 
skladnosti, da bi se izognili dvojni birokraciji. Izjava ES je na voljo v ustreznih uradnih 
jezikih države članice, v kateri je EEO dana na trg ali na katere trgu je dostopna.
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Predlog spremembe 63

Predlog direktive 
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Oznaki CE sledi identifikacijska 
številka priglašenega organa, če takšen 
organ sodeluje v fazi nadzora proizvodnje.

črtano

Identifikacijsko številko priglašenega 
organa namesti organ sam ali pa jo v 
skladu z njegovimi navodili namesti 
proizvajalec ali njegov pooblaščeni 
zastopnik.

Or. en

Obrazložitev

Gre za popravek napake v predlogu Komisije. Priglašeni organi za RoHS ne obstajajo.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive 
Člen 16 – drugi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna in elektronska oprema, na 
kateri so bile v skladu z usklajenimi 
standardi izvedene meritve in preskusi, 
katerih rezultati so bili objavljeni v 
Uradnem listu Evropske unije, se 
predpostavlja, da je skladna z zadevnimi 
zahtevami te direktive, na katero se ti 
standardi nanašajo.

Materiali, komponente ter električna in 
elektronska oprema, ki so opravili 
preskuse ali meritve v skladu z usklajenimi 
standardi, katerih rezultati so bili objavljeni 
v Uradnem listu Evropske unije, se 
predpostavlja, da so skladni z zadevnimi 
zahtevami te direktive, na katero se ti 
standardi nanašajo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je omogočiti, da se prikaže skladnost z zahtevami na ustreznih ravneh (materiali,
komponente ali cel proizvod). Pri takih preskusih ali meritvah se skladnost lahko 
predpostavlja le, ko so ustrezni deli dejansko opravili preskuse/meritve. Če se preskus opravi 
v skladu s standardi, to samo po sebi še ne pomeni, da je bil uspešno opravljen.
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Predlog spremembe 65

Predlog direktive 
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Uradno nasprotovanje usklajenemu 

standardu
1. Kadar država članica ali Komisija 
meni, da usklajen standard ne izpolnjuje v 
celoti zahtev, ki jih ta standard zajema in 
ki so določene [v členu 4], Komisija ali 
zadevna država članica zadevo predloži 
odboru, ustanovljenemu s členom 5 
Direktive 98/34/ES, ter predloži svoje 
argumente. Odbor po posvetovanju s 
pristojnimi evropskimi organi za 
standardizacijo nemudoma poda svoje 
mnenje.
2. Glede na mnenje odbora se Komisija 
odloči, da objavi, ne objavi, objavi z 
omejitvijo, ohrani, ohrani z omejitvijo ali 
umakne sklicevanja na zadevni standard v 
ali iz Uradnega lista Evropske unije.
3. Komisija obvesti zadevni evropski 
organ za standardizacijo in po potrebi 
zahteva spremembo zadevnih usklajenih 
standardov.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je popolnoma enak členu R9 of Sklepa No 768/2008/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov. V skladu s tem 
zakonodajnim okvirom bi morale države članice ali Komisija imeti možnost, da uradno 
nasprotujejo usklajenemu standardu.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive 
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice najpozneje [18 mesecev po Države članice najpozneje [18 mesecev po 
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objavi te direktive v Uradnem listu 
Evropske unije] sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih predpisov in 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

objavi te direktive v Uradnem listu 
Evropske unije] sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih predpisov in 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

Navedene določbe se začnejo uporabljati 
od […].

Navedene določbe se začnejo uporabljati 
od […*].
* vstavi datum 18 mesecev od datuma objave te 
direktive v Uradnem listu Evropske unije

Or. en

Obrazložitev

Komisija ni točno opredelila, kdaj se določbe začnejo uporabljati, ker so to možnost želeli 
pustiti odprto za zakonodajalca. Po njihovem mnenju ni treba odlagati začetka uporabe 
ukrepov na čas po datumu prenosa v nacionalno zakonodajo. Zato se predlaga, da države 
članice začnejo uporabljati določbe 18 mesecev po objavi v Direktivi. 

Predlog spremembe 67

Predlog direktive 
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kategorije električne in elektronske 
opreme, ki jih zajema ta direktiva:

Kategorije električne in elektronske 
opreme, ki jih zajema ta direktiva:

1. veliki gospodinjski aparati 1. veliki gospodinjski aparati
2. mali gospodinjski aparati 2. mali gospodinjski aparati
3. oprema za IT in telekomunikacije 3. oprema za IT in telekomunikacije
4. oprema za zabavno elektroniko 4. oprema za zabavno elektroniko
5. oprema za razsvetljavo 5. oprema za razsvetljavo
6. električna in elektronska orodja (razen 
velikih nepremičnih industrijskih orodij) 

6. električna in elektronska orodja 

7. igrače, oprema za prosti čas in šport 7. igrače, oprema za prosti čas in šport
8. medicinski pripomočki 8. medicinski pripomočki
9. instrumenti za spremljanje in nadzor 
vključno z instrumenti za spremljanje in 
nadzor za industrijsko uporabo

9. instrumenti za spremljanje in nadzor 
vključno z instrumenti za spremljanje in 
nadzor za industrijsko uporabo

10. avtomati 10. avtomati
11. Druga električna in elektronska 
oprema, ki ni zajeta v nobeni od zgornjih 
kategorij:

Or. en
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Obrazložitev

Težko je razumeti, zakaj je treba velika industrijska orodja izključiti iz področja uporabe, 
glede na to, da so vključeni instrumenti za spremljanje in nadzor, vključno z industrijskimi. 
Ob upoštevanju različnih omejitev obsega uporabe in odgovarjajočih rokov, ki veljajo za 
različne kategorije EEO, je treba seznam kategorij EEO ohraniti, vendar ga dopolniti s 
kategorijo, ki bo zajela vso EEO, ki ni zajeta v nobeni od obstoječih kategorij. To bi 
zagotovilo odprto področje uporabe, ne bi pa izgubili možnosti razlikovanja med različnimi 
kategorijami.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive 
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga se črta.

Or. en

Obrazložitev

RoHS mora veljati za vso EEO, ne samo za določene kategorije. Priloga II je zelo nejasna: 
morala bi biti „obvezujoči seznam proizvodov“, vendar ni izčrpna in daje samo nekatere 
primere: „ … aparati, vključno s“. S tem ni rešena težava različnega tolmačenja teh 
kategorij. Prilogo II je treba črtati, namesto nje pa bi morala veljati splošna definicija EEO.
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Predlog direktive 
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sestavine iz člena 4(7) Sestavine iz člena 6a
1. Heksabromociklododekan (HBCDD) 1. Arzenove spojine
2. Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) 2. Berilij in njegove spojine 
3. Benzil butil ftalat (BBP) 3. Antimonov trioksid
4. Dibutilftalat (DBP) 4. Dinikljev trioksid 

5. Bisfenol A
6. Bromove organske spojine, ki niso 
bromirani zaviralci gorenja
7. Klorove organske spojine, ki niso 
klorirani zaviralci gorenja ali mehčala
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Or. en

Obrazložitev

S študijo, ki jo je naročila Komisija, so bile ugotovljene številne visoko prednostne nevarne 
snovi v EEO, ki bi lahko povzročile resno škodo za ljudi in okolje. Med njih spadajo snovi od 
1 do 5 navedene zgoraj. Za te je bilo v študiji predlagano, da bi nosile oznako „trenutno 
ukrepanje ni potrebno“. Za bromove in klorove organske spojine študija predlaga, da se 
izloči celotna skupina. V naslednjem pregledu je treba oceniti zlasti te visoko prednostne 
snovi ter bromove in klorove organske spojine, za katere še ni bilo predlagano, da bi jih 
dodali v Prilogo IV.
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Predlog direktive 
Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prepovedane snovi iz člena 4(7) in 
največje dovoljene vrednosti 
koncentracij v masi v homogenih 
materialih

Prepovedane snovi iz člena 4(7) in 
največje dovoljene vrednosti 
koncentracij v masi v homogenih 
materialih
Del A

svinec (0,1 %) svinec (0,1 %)
živo srebro (0,1 %) živo srebro (0,1 %)

kadmij (0,01 %) kadmij (0,01 %)

šestvalentni krom (0,1 %) šestvalentni krom (0,1 %) 

polibrominirani bifenili (PBB) (0,1 %) polibrominirani bifenili (PBB) (0,1 %)

polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %) polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %)

Del B

bromirani zaviralci gorenja (0,1 %)

klorirani zaviralci gorenja (0,1 %)

polivinil klorid (PVC) (0,1 %)

klorirana mehčala (0,1 %)

di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) (0,1%)
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benzil butil ftalat (BBP) (0,1 %)

dibutilftalat (DBP) (0,1 %)

Or. en

Obrazložitev

Študija Evropske komisije o prenovitvi RoHS je priporočila izključitev bromovih organskih 
spojin, klorovih organskih spojin in PVC zaradi težav, ki jih povzročajo pri obdelavi 
odpadkov. Elektronska industrija je izredno napredovala v svoji globalni pobudi za prehod na 
zaviralce gorenja z nizko vsebnostjo halogenov (opredeljeno kot bromirani/klorirani zaviralci 
gorenja/PVC pod 900 ppm). Podobne ukrepe so že sprejeli nekateri proizvajalci bele tehnike. 
Te prostovoljne ukrepe je treba podpirati z jasni zahtevami zakonodajalca, da se ustvarijo 
enakovredni pogoji in zagotovi tržna varnost.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive 
Priloga V – uvodni odstavek (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni drugače določeno, se veljavnost 
zahtevkov iz te priloge izteče […*].
* vstavi datum 48 mesecev od začetka veljavnosti

Or. en

Obrazložitev

Datum izteka veljavnosti za zahtevke, izvzete iz prepovedi iz člena 4(1), je treba jasno 
določiti, da bi se izognili vsakršnim nesporazumom glede točnega datuma izteka veljavnosti.

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Priloga VI – uvodni odstavek (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni drugače določeno, se veljavnost 
zahtevkov iz te priloge izteče štiri leta po 
datumih iz člena 4(3).

Or. en



PR\796736SL.doc 47/53 PE430.424v02-00

SL

Obrazložitev
Datum izteka veljavnosti za zahtevke, izvzete iz prepovedi iz člena 4(1), je treba jasno 
določiti, da bi se izognili vsakršnim nesporazumom glede točnega datuma izteka veljavnosti. 
Glede na različne podkategorije proizvodov v kategorijah 8 in 9, ki so bile dodane v direktivo 
ob različnem času, je treba kot referenco uporabiti datume iz člena 4(3).
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Predlog direktive 
Priloga VI a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VIa
Uporabe glede kategorije 11, ki so izvzete 
iz prepovedi iz člena 4(1)
Če ni drugače določeno, se veljavnost 
zahtevkov iz te priloge izteče štiri leta po 
datumu iz člena 2(1a).
1. Kadmij v tankoplastnih fotovoltaičnih 
panelih na podlagi kadmijevega telurida 

Or. en

Obrazložitev

Uvedba odprtega področja uporabe zahteva ločeno prilogo, da bi zajeli zahtevke, izvzete iz 
prepovedi iz člena 4(1) za EEO, ki sedaj niso spadali v področje uporabe RoHS, ker niso 
spadali v nobeno od njenih prvih desetih kategorij. Tankoplastnim fotovoltaičnim panelom na 
podlagi kadmijevega telurida je treba odobriti izjemo, ker bi bil negativni vpliv nadomestitve 
(uporaba energetsko intenzivnejših, tehnološko manj razvitih alternativ) večji od njene koristi 
(neuporaba kadmija).

Predlog spremembe 74

Predlog direktive 
Priloga VII – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kjer je to ustrezno, napotila na 
uporabljene usklajene standarde ali 
napotila na specifikacije za skladnost, ki so 
navedene na izjavi,

6. Kjer je to ustrezno, napotila na 
uporabljene usklajene standarde ali 
napotila na tehnične specifikacije za 
skladnost, ki so navedene na izjavi,
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Or. en

Obrazložitev

Gre za prilagoditev v skladu z uvedbo opredelitve za „tehnično specifikacijo“. 

Predlog spremembe 75

Predlog direktive 
Priloga VII – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kjer je to ustrezno priglašeni organ ... 
(ime, številka)… je izvedel … (opis 
intervencije) … in izdal certifikat: …

črtano

Or. en

Obrazložitev

Gre za popravek napake v predlogu Komisije. Priglašeni organi za RoHS ne obstajajo.
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OBRAZLOŽITEV

Nekatera vodilna podjetja so prostovoljno naredila korak naprej v procesu ter 
izločila bromove in klorove organske spojine, vendar to ne zadostuje, da bi rešili 
težave v dobavni verigi. Menimo, da le zakonodaja lahko privede do tega, do bo 
celotna dobavna veriga postopoma izločila nevarne snovi in proizvajala 
proizvode, ki jih ne bodo vsebovali. Acer bo proaktivno podpiral RoHS 2.0 za 
prepoved vseh organskih klorovih in bromovih kemikalij ter tako deloval v skladu 
s previdnostnim načelom in izpolnil svojo družbeno odgovornost.

Okoljski napredek skupine Acer – proizvodi, ki ne vsebujejo halogenov1

1. Ozadje

Po mnenju Komisije se samo v EU vsako leto proda približno 9,3 milijonov ton električne in 
elektronske opreme (EEO), največji delež tega pa so veliki gospodinjski aparati ter oprema za 
IT in telekomunikacije. Zaradi nenehne rasti trga in vedno krajših inovacijskih ciklov se 
oprema vedno hitreje nadomešča, odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) pa 
ustvarja najhitreje rastoči tok odpadkov. Po ocenah naj bi do leta 2020 skupna količina OEEO 
dosegla okrog 12,3 milijone ton.

OEEO je zapleten tok odpadkov, ki vključuje tudi številne nevarne snovi. Te snovi ali 
produkti njihove pretvorbe se lahko izpustijo v okolje in škodujejo zdravju ljudi, zlasti če niso 
ustrezno obdelani. Tveganje za zdravje ljudi in okolje še povečajo postopki 
reciklaže/predelave v državah v razvoju, ki niso v skladu s standardi.

Glede na člen 174(2) Pogodbe je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru. V 
hierarhiji ravnanja z odpadki v okvirni direktivi o odpadkih je na prvem mestu preprečevanje, 
ki je med drugim opredeljeno kot določitev ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov, ki 
bodo zmanjšali vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih.

Sedanja direktiva RoHS, sprejeta leta 2003, ki temelji na predlogu iz leta 2000, si je 
prizadevala za izključitev prve serije nevarnih snovi v EEO, natančneje nekaterih težkih kovin 
in dveh skupin bromiranih zaviralcev gorenja. Posledica tega je bilo zmanjšanje uporabe in 
morebitnega izpusta v okolje teh snovi za več kot 100.000 ton. 

RoHS je bila pomemben instrument ne le pri določitvi evropskega marveč tudi globalnega 
standarda za proizvajalce. Ni preprečila stalnega razvoja novih proizvodov – ravno nasprotno: 
proizvodi so bili preoblikovani, da bi bili skladni z RoHS. Številna podjetja pa so to že 
presegla, tako da so izločila halogenirane spojine.

                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
Skupina Acer je družina štirih blagovnih znamk – Acer, Gateway, Packard Bell in eMachines, ki je v segmentu 
osebnih računalnikov glede na vse pošiljke tretje največje svetovno podjetje, v segmentu prenosnih računalnikov 
pa je na drugem mestu. Njeni prihodki leta 2008 so dosegli 16,65 milijard ameriških dolarjev.
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2. Bistvena vprašanja

Preoblikovanje je pomembna priložnost, da se naredi korak naprej v tem napredku. Vaš 
poročevalec se bo osredinil na pojasnila v zvezi s predlaganimi novimi omejitvami, saj so bile 
te izrecno zahtevane na razpravi odbora 4. novembra 2009. 

Druga bistvena vprašanja, na primer
– odprto področje uporabe (člen 2)
– razlikovanje med RoHS in REACH (uvodna izjava 8 in člen 4(7)), 
– spremembe meril za izjeme (člen 5(1)),
– merila za določitev trajanja izjeme/podaljšanja trajanja izjeme po preteku (člen 5(2)),
– postopek soodločanja za nadaljnje omejitve namesto postopka komitologije (člen 6),

je treba zadostno pojasniti v obrazložitvah zadevnih predlogov sprememb. 

Predlogi posebnih določb o nanomaterialih bodo dodani januarja 2010 po dodatni oceni 
razmer.

2. Nove omejitve

Problem nevarnih snovi v EEO, zlasti glede obdelave odpadkov, z RoHS 1.0. ni bil rešen. To 
je bilo sozakonodajalcu jasno že leta 2003. Člen 6 RoHS izrecno obvezuje Komisijo, da 
razišče izvedljivost zamenjave drugih nevarnih snovi in materialov, ki se uporabljajo v EEO, 
in da po potrebi predloži predloge za razširitev področja uporabe člena 4. 

a) Dokazi o negativnem učinku halogeniranih zaviralcev gorenja in PVC

Komisija je preučila druge nevarne snovi in materiale. Nemški inštitut za uporabno ekologijo 
Öko-Institut je pozvala, naj pregleda snovi, ki še niso vključene v RoHS, izbere snovi, ki bi 
jih lahko vključili v direktivo RoHS, oceni možne nadomestke ter predlaga politične možnosti 
za vsako izbrano snov1. Öko-Institut za Komisijo pregleduje izjeme iz člena 4 RoHS od leta 
2005, zato ga lahko obravnavamo kot referenčni organ za omejitve v okviru RoHS.

Halogenirani zaviralci gorenja

Študija navaja: 

V tej študiji je bila obravnavana skupina bromovih in klorovih organskih spojin; 
avtorji močno priporočajo, da se jih izloči iz EEO. 

Poglavitni razlogi so: 
– možnost nastanka dioksinov in furanov v primeru nenadzorovanega gorenja 

(naključno gorenje) in pri hkratnem sežiganju pri nižjih temperaturah ali v slabo 
delujočih sežigalnih napravah,  

– nastanku dioksinov in furanov ter dodatnih nevarnih proizvodov izgorevanja se lahko 
izognemo z uporabo naprednih tehnologij odlaganja.

                                               
1  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
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Vendar napredne tehnologije sploh ne obstajajo v vseh državah članicah EU, kaj šele v 
državah v razvoju. Kjer pa obstajajo, ni zahtevano, da se jih dejansko uporablja za te tokove 
odpadkov.1

Dodaten razlog za opustitev lahko najdemo v obrazložitvenem memorandumu predloga 
Komisije o OEEO in RoHS z dne 13. junija 2000²:

Halogenirane snovi v OEEO, zlasti bromirani zaviralci gorenja, so tudi 
zaskrbljujoči pri recikliranju plastike. Zaradi tveganja, da bi nastali dioksini in 
furani, podjetja za reciklažo navadno ne reciklirajo plastike, ki vsebuje zaviralce 
gorenja, iz OEEO, ker pa taka plastika ni ustrezno prepoznavna, zaradi česar je 
razlikovanje med slednjo in običajno plastiko težavno, večina teh podjetij plastike 
iz OEEO sploh ne predeluje. 

Uporaba halogeniranih zaviralcev gorenja je neposredna ovira za reciklažo plastike v OEEO v 
celoti. 

Zgoraj navedene težave do sedaj niso bile rešene z izločitvijo le dveh skupin bromiranih 
zaviralcev gorenja (PBDE in PBB). 

PVC

Študija Komisije priporoča: 

Izključitev PVC mora imeti prednost pred ukrepi za selektivno obvladovanje 
tveganja, da bi zagotovili manjši izpust PVC, njegovih aditivov in nevarnih 
proizvodov izgorevanja.

Evropska komisija je na osnovi petih študij že leta 2000 dobro dokumentirala težave v zvezi s 
PVC odpadki na splošno. Izsledki so bili izrecno navedeni v obrazložitvenem memorandumu 
predloga iz leta 2000: 

OEEO vsebuje znatne količine PVC-ja2. Obstajajo tehtni dokazi, ki podpirajo 
vidik, da PVC ni ustrezen za sežiganje, zlasti zaradi količine in nevarnosti 
ostankov zgorevalnih plinov, ki pri tem nastanejo3. Poleg tega je splošno znano, 
da pri odlaganju PVC, uhajajo mehčala, zlasti ftalati, ki lahko škodujejo zdravju 

                                               
1 KOM(2000) 347 konč.
2 Po M. Rohr, Umwelt Wirschaftsforum, št. 1, 1992, je več kot 20 % plastike, uporabljene v električni in 

elektronski opremi PVC.
3 Environmental aspects of PVC (København 1996), Danish Environmental Protection Agency Position 

Paper of the Netherlands on PVC (Haag 1997), Ministry of Housing, Spatial Planning and the 
Environment. The influence of PVC on quantity and hazardousness of flue gas residues from 
incineration, Study for DG ENV, Bertin Technologies, 2000.
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ljudi in okolju1. Treba je tudi opozoriti, da se sedaj reciklira zelo malo odpadkov 
PVC, zlasti iz OEEO2.

Žal so izsledki o PVC prišli prepozno, da bi ga vključili v RoHS. Vendar težava še vedno 
obstaja, zato se je treba z njo spoprijeti takoj! 

b) Ukrepi proizvajalcev

Predelovalna industrija elektronike je že leta 2003 razumela težave halogeniranih snovi kot 
celote. Večja podjetja so samostojno ukrepala za prehod na zaviralce gorenja z nizko 
vsebnostjo halogenov (brez halogeniziranih zaviralcev gorenja in PVC)3. Zdaj je pobuda za to 
globalna in je že na napredni stopnji4. Po mnenju organizacije Greenpeace je tržni delež takih 
proizvodov v segmentu prenosnih telefonov (Nokia, Sony Ericsson in Apple) že 50 %, 
pričakuje pa se, da bo v naslednjem letu ali dveh ta delež v sektorju novih osebnih 
računalnikov presegel 40 % (Acer in HP). Ta pobuda vključuje tudi dobavno verigo (na 
primer proizvajalce plastičnih komponent), ki prehaja na proizvajalce EEO drugih kategorij.

Če lahko industrija elektronike s svojimi zelo zapletenimi proizvodi v prihodnjih nekaj letih 
preide na zaviralce gorenja z nizko vsebnostjo halogenov, potem s tem ne bi smel imeti težav 
niti sektor bele tehnike. Kot primer, Electrolux na Švedskem ponuja hladilnike, ki ne 
vsebujejo PVC5.

Ko so taki ukrepi sprejeti na stopnji oblikovanja, to – po mnenju industrijskega sektorja – ne 
povzroči dodanih stroškov. Namesto tega bi tako družbi prihranili znatne stroške v smislu 
škode za zdravje in okolje. Da bi pa bili resnično uspešni, gospodarski subjekti rabijo 
gotovost, ki se jo lahko najbolje zagotovi z jasnim zakonodajnim okvirom.

c) Podatki o nadomestkih

Halogenirani zaviralci gorenja
Komisija meni, da razpoložljivi podatki ne omogočajo, da bi sprejeli odločitve glede dodatnih 
omejitev za halogenirane zaviralce gorenja. Obenem navaja, da so na voljo „nekateri“ podatki 
o nadomestkih in da je bilo ugotovljeno, da ne predstavljajo nekaterih od nevarnosti (na 
primer obstojnost, bioakumulacija ali toksičnost za zaviralce gorenja, ki ne vsebujejo 
halogenov)6.

Podobna nasprotja so več let obstajala glede opustitev prepovedi za snov DecaBDE. Ko je 
bila zavržena razpoložljivost varnejših nadomestkov, je Komisija morala v študiji leta 2007 
priznati, da na trgu obstajajo nadomestki in da lahko po podatkih iz literature vsaj nekateri od 

                                               
1 The Behaviour of PVC in Landfill, Study for DG ENV, Argus in association with University Rotstock, 

1999.
2 Prognos, Study for DG XI, Mechanical recycling of PVC wastes, januar 2000.
3 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
4 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-

Free_Conversion.pdf
5 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
6 Presoja učinka Komisije prenovitve Direktive RoHS, SEC(2008)2930.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT
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teh minimalno škodljivo vplivajo na okolje in zdravje ljudi.1

Posledično Komisija glede opustitve prepovedi za snov DecaBDE meni, da preostale 
negotovosti glede njene toksičnosti in degradacije med druge prepovedane snovi ter 
razpoložljivost nadomestkov na trgu opravičujejo ohranitev prepovedi za to snov.2

Težko je razumeti, zakaj enaka analiza enkrat vodi do prepovedi (DecaBDE), drugič v 
podobnem primeru pa ne (drugi halogenirani zaviralci gorenja).

PVC
Komisija ne dvomi v razpoložljivost varnejših nadomestkov za PVC v svoji presoji vpliva, 
temveč se samo sprašuje o stroških. Če bi zunanje stroške PVC internalizirali, bi bila njihova 
uporaba nedopustno draga. To, da je PVC poceni, ne more biti argument proti njegovi 
zamenjavi, ker ustvarja znatne zunanje stroške zaradi številnih dobro dokumentiranih težav 
pri obdelavi PVC odpadkov. 

3. Sklepne ugotovitve

Bolje preprečiti kot zdraviti. Bolje se je spoprijeti z okoljskimi težavami pri njihovem viru –
to se namreč kot prednostna naloga zahteva v Pogodbi in izvaja v okvirni direktivi o 
odpadkih.

Vaša poročevalka torej predlaga, da se na osnovi 
a) študij Komisije o RoHS, PVC in halogeniranih zaviralcih gorenja, 
b) ukrepov gospodarskih subjektov in 
c) podatkov o nadomestkih 
izločijo bromirani in klorirani zaviralci gorenja ter PVC in njegovi škodljivi aditivi.

                                               
1 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
2 Presoja učinka Komisije prenovitve Direktive RoHS, SEC(2008)2930.


